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Noordervisie 2040 

 

 



  aan provinciale staten van Drenthe 2013-585-1 

 

Inleiding 

Op dinsdag 18 juni 2013 hebben wij u met een begeleidende brief de NOORDERVISIE 2040 aangebo-

den. In de brief zijn wij uitvoerig ingegaan op de achtergronden en inhoud van de NOORDERVISIE 2040. 

Daarbij is aangegeven dat wij u voor de formele besluitvorming separaat een statenstuk zullen over-

leggen.

 

Het Noorderzine met als rode draad de NOORDERVISIE 2040 is een inspirerend, uitdagend document 

waarin de noordelijke provincies op een geheel eigen, nieuwe wijze invulling geven aan het 

'(mee)bouwen' aan de toekomst van het Noorden. Daarbij is het goed vast te stellen dat dit een begin 

is van een (veranderings)proces waarin onze rol zich ontwikkelt van 'zorgen voor' naar 'zorgen dat'. 

Het Noorderzine is een document dat uitnodigt c.q. ruimte biedt voor het ontwikkelen van pro-

gramma's, projecten etc. die bijdragen aan de in de NOORDERVISIE 2040 behandelde urgente maat-

schappelijke en strategische vraagstukken. Het Noorderzine brengt daarvoor de politiek, maatschap-

pelijke en persoonlijke dimensie van het proces van het afgelopen jaar samen in een magazine. Een 

magazine waarin het politiek bestuurlijke product is omkleed en verrijkt met perspectieven uit het veld/ 

de maatschappij, van bewoner tot bedrijf en kennisinstelling.  

 

Voor de operationalisering van de Strategische Agenda in de NOORDERVISIE 2040 worden geen aparte 

budgetten gevraagd en wordt ook geen nieuwe organisatie opgericht. De operationalisering wordt 

vormgegeven vanuit de bestaande organisaties of er wordt aangesloten bij nieuwe ontwikkelingen als 

de taskforce voor de uitvoering van het RIS/OP EFRO programma.  

 

Voor de ontwikkeling van onze eigen organisatie verwachten wij dat van de operationalisering van de 

NOORDERVISIE 2040 een extra stimulans uitgaat naar de beoogde (adaptieve) netwerkorganisatie 

waarnaar wij steeds meer zullen toegroeien.  

 

Naast het eerder aangehaalde politiek-bestuurlijke gedeelte bevat het Noorderzine ook mooie bijdra-

gen 'uit het veld', in de vorm van interviews, columns, etc. Voor een goede discussie over de  

NOORDERVISIE 2040 is ervoor gekozen het geheel als een samenhangend document, het Noorderzine, 

aan u voor te leggen. Daarmee wordt ook direct duidelijk dat het 'maatschappelijk veld' zich herkent in 

de urgente maatschappelijke en strategische vraagstukken en er ook commitment is om met de pro-

vincies mee te bouwen aan de toekomst van het Noorden. Dit komt goed tot uiting bij de thema's in de 

NOORDERVISIE 2040 (ruimte, economie en de transities van voedsel, water en energie) waar belangrij-

ke stakeholders aangeven hun verantwoordelijkheid te willen nemen in het gezamenlijke zoeken naar 

oplossingen voor de complexe vraagstukken in het Noorden. Zo zegt bijvoorbeeld Geert Sanders 

(oud-voorzitter SER Noord-Nederland) in zijn reactie het volgende: 'Door als provincies intensief sa-

men te werken en door het samenwerken met partijen in de markt (bedrijfsleven & kennisinstellingen), 

heeft Noord-Nederland alles in huis om deze uitdagingen ook aan te gaan'.  

 

Tot slot. Een belangrijke meerwaarde van de gekozen insteek in de NOORDERVISIE 2040 is dat het 

Noorden zich hiermee profileert als een regio die in deze economisch moeilijke tijd op een innovatie-

ve, creatieve wijze en op eigen kracht vraagstukken gaat oppakken. Daarmee wordt het Noorden een 

voorbeeld van de nieuwe overheid. Dit moet ook in Den Haag en Brussel partijen zeker gaan inspire-

ren om deel uit te willen maken van deze andere aanpak en daarvoor ook middelen over te hebben. 

Advies  

Instemmen met de NOORDERVISIE 2040.  
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Beoogd effect 

1. De NOORDERVISIE 2040 markeert het startpunt voor een nieuwe rolverdeling tussen overheid en 

samenleving. Met het uitbrengen van het Noorderzine komt nu de uitvoering. Daarin zullen de pro-

vincies soms een stap terug moeten doen om ruimte te geven aan particuliere initiatieven. In dat 

proces zullen wel op de juiste momenten interventies gepleegd moeten worden om te zorgen voor 

de voortgang in de (noordelijke) aanpak van de geagendeerde urgente maatschappelijke vraag-

stukken. 

Argumenten 

1.1. Trends en Ontwikkelingen - het Noorden in een veranderende samenleving/wereld 

Noord-Nederland is geen eiland; wereldwijde trends en ontwikkelingen hebben een enorme im-

pact op heden en toekomst van Drenthe, Fryslân en Groningen. Dit varieert van de economische 

crisis van nu, de ophanden zijnde transities op het vlak van onder andere voedsel, water en ener-

gie, de globaliserende wereld die steeds makkelijker bereikbaar wordt en ook de vraag welke rol 

voor de overheid is weggelegd. De grote veranderingen in de wereld doen zich ook voor in Noord-

Nederland. Dat zorgt voor grote opgaven. Tegelijkertijd bieden deze mondiale trends en ontwikke-

lingen ook kansen voor welvaart en welzijn van de noorderlingen.  

 

Het Noorderzine gaat uitgebreid in op deze ontwikkelingen waar voor de vertaling in de beleids-

matige onderdelen van het magazine steeds de volgende vragen zijn gesteld. 

- Is het vraagstuk of thema bij uitstek noordelijk? 

- Is het maatschappelijk en/of strategisch urgent? 

- Vraagt het om een noordelijke aanpak (boven de schaal van één of twee provincies)? 

 

Dit heeft ertoe geleid dat in de thematische hoofdstukken en de Strategische Agenda gekozen is 

voor een beperkt aantal thema's waarop met een noordelijke aanpak en uitgaande van de eigen 

kracht het verschil kan worden gemaakt.  

 

1.2. Politiek-bestuurlijke onderdelen (de bladzijden met de blauw gearceerde randen)  

De politiek-bestuurlijke onderdelen in het Noorderzine bestaan uit: (1) een visie op het Noorden in 

2040, (2) vijf thematische hoofdstukken (Werk, Ruimte, Water, Voedsel en Energie), (3) een Stra-

tegische Agenda 2013-2020 en (4) informatie over de ruimtelijke grondslagen in het Noorden. 

  

1.3. Operationalisering van de NOORDERVISIE 2040 

De volgende stap in het proces dat met de NOORDERVISIE 2040 op gang is gekomen is het samen 

met stakeholders zorgen voor de operationalisering van de acht onderwerpen uit de Strategische 

Agenda 2013-2020. 

(1) Human Capital Agenda Noord-Nederland  

(2) Economisch Offensief Noord-Nederland 

(3) Versterking (internationale) bereikbaarheid 

(4) Noordelijk Aanvalsplan Krimp en Groei 

(5) Verbeteren van de waterveiligheid, voldoende water beschikbaar 

(6) Een sterke en groene agrifood sector 

(7) Een robuust energiesysteem en een sterke energiesector 

(8) Samen aan de slag voor een duurzame energievoorziening 
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Daarvoor zal gericht expertise uit de bestaande organisaties ingezet moeten worden. Ook zal er 

gebruik moeten worden gemaakt van de trajecten waarmee is afgestemd in de voorbereiding van 

de NOORDERVISIE 2040 en daarbij wordt in het bijzonder gedacht aan RIS/OP EFRO, POP3 en de 

Gebiedsagenda 2.0. Er wordt van uitgegaan dat bij deze gremia straks ook het voortouw ligt bij 

de operationalisering van de voor hen relevante onderdelen uit de NOORDERVISIE 2040. 

Uitvoering 

Tijdsplanning 

Het voorstel is de NOORDERVISIE 2040 en het proces dat hiermee op gang gebracht moet worden in de 

eerste helft van 2015 te evalueren, gevolgd door een eventuele herziening/actualisatie in de tweede 

helft van 2015. 

Financiën 

Niet van toepassing. 

Personeel 

Voor de operationalisering van de NOORDERVISIE 2040 zal een beroep worden gedaan op de bestaan-

de organisaties, lopende (gebieds)processen, dan wel slimme koppelingen worden gelegd met nieuwe 

ontwikkelingen voor de uitvoering van de EU-programma's etc.  

Europese context 

Krijgt zijn invulling bij de operationalisering van de Strategische Agenda. 

Monitoring en evaluatie 

Zie het gestelde bij Tijdsplanning. 

Extern betrokkenen 

Een breed scala aan maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in Noord-Nederland. 

Communicatie  

Na de vaststelling in de drie noordelijke Staten zal het Noorderzine gericht worden verspreid en zullen 

potentiële partners in het vervolgproces ook worden uitgenodigd om met de provincies om tafel te 

gaan zitten over de vervolgacties etc. De eerste afspraken zijn hiervoor al gemaakt, te denken valt 

dan aan de SER Noord-Nederland in het kader van het opstellen van de Human Capital Agenda 

Noord-Nederland. 

Verder wordt er overwogen een werkbijeenkomst te organiseren waarvoor 'De Haagse top' wordt uit-

genodigd om kennis te maken met het veranderingsproces waarop het Noorden inzet. 

Ook tijdens het IPO-jaarcongres in oktober 2013 wordt aandacht besteed aan de NOORDERVISIE 2040. 

 

Bijlagen  

1.  Noorderzine, magazine met visie op de toekomst van Noord-Nederland (is in uw bezit) 

2.  De aanbiedingsbrief NOORDERVISIE 2040 van 17 juni 2013  

 

Ter inzage in kamer C0.39 

Geen. 
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Assen, 28 augustus 2013 

Kenmerk: 35/3.5/2013006213 

 

 

Gedeputeerde staten van Drenthe, 

 

J. Tichelaar, voorzitter 

mevrouw mr. A.M. van Schreven, secretaris 

 

 

coll. 

 

 



Ontwerpbesluit

gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van Drenthe van 28 augustus 2013, kenmerk
35ß,512013006213;

gelet op het belang om duidelijk te maken aan het'maatschappelijke veld' wat de inzet van de provin-

eies is als het gaat om hun rol en inspanningen in de aanpak van in Noordezine/Noordervisie2o40
behandelde vijf urgente maatschappelijke thema's en de operationalisering van de Strategische
Agenda;

in te stemmen met de NooRDERVrsv2040 (de bladzijden met de blauw gearceerde randen).

Assen, 25 september 2013

Provinciale staten voornoemd,



Prooinciehuis'$Testerbrink r, Assen

Postadres Postbus rzz, 94oo ac Assen
srwv¡.drenthe.nl

r (o592) 36 tj tt
n (o592) 36 t7 77 provinci renthe

Aan:

de voorzitter en leden van
provinciale staten van Drenthe

Assen, 17 juni2013
Ons kenmerk 2313.1 1201 300401 I
Behandeld door de heer W. de Bruijn (0592) 36 54 13

Onderwerp: Noorderzine/Noordervisie2040

Geachte voorzitter/leden,

1. Visie op de toekomst van Noord-Nederland

* Aanleiding

Vanuit de drie Noordelijke provincies is op verschillende momenten gevraagd een
nieuwe ruimtelijk-economische visie op te stellen met een wervend perspectief voor
de toekomst van Noord-Nederland. Hiervoor zijn ook moties ingediend. ln 2012 is

gestart met de opstelling van de nieuwe ruimtelijk-economische visie voor het

Noorden. Over de start van het proces bent u via de startnotitie geïnformeerd, dit geldt

ook over het verloop van het proces bíjvoorbeeld door het houden van de gezamenlij-

ke statenbijeenkomsten in januari en maart 2013.

* lnteractief proces

De totstandkoming van Noorderzine/Noordervisie2O40 heeft plaatsgevonden in een

open en interactief proces vanaf juni 2012lot en met mei 2013. Naast inbreng vanuit
de provinciehuizen is er gesproken met diverse instanties en deskundigen. Niet onbe-

langrijk is de inbreng van het Kwaliteitsteam Noordervisie2040 geweest.

Het kwaliteitsteam heeft niet alleen "scherpte" gebracht in de formulering van de

maatschappelijk en strategisch urgente opgaven in het Noorden, maar heeft er ook
voor gezorgd dat de veranderende rol van de overheid een belangrijke plaats heeft
gekregen in Noorderzine/Noordervisie204O. Een veranderende rol in een samenleving
die in beweging is en vraagt om een andere aanpak van de opgaven. Het gaat daarbij
niet meer om het formuleren van een "blauwdruk", maar om het bepalen van de juiste

interventies als overheid in vraagstukken die complex zijn en vaak ook complexe op-

lossingen kennen.
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2. Noorderzine/Noordervisie2040

* Magazine

Noorderzine/Noordervisie2040 is niet een "standaard" beleidsdocument geworden. Dit
zou geen recht doen aan het proces, de betrokkenheid van de diverse stakeholders
en geïnteresseerden, maar ook niet passen bij de in dit project zo veel gehoorde roep
om een "veranderende overheid". Om die reden is gekozen voor de verschijningsvorm
van een magazine.
ln dit magazine is naast de bijdrage van de provincies ook veel inspiratie en input van
onze stakeholders en betrokkenen bij Noorderzine/Noordervisie2040 opgenomen.
Andere invalshoeken, andere ideeën en andere oplossingen.

lnhoud

Naast de columns, interviews, reacties van organisaties en bijdragen van de prijswin-

naars van NoorderStorm bevat het magazine een visiegedeelte, de Noordervisie2040
Het visiegedeelte *) - de politiek, bestuurlijke hoofdstukken - is opgebouwd uit de vol-
gende elementen:
- een visie van het Noorden op 2040 (panorama)
- vijf thematische hoofdstukken (werk, ruimte, energie, voedsel en water)
- een Strategische Agenda 2013-2020
- kaarten met (ruimtelijke) grondslagen

*) zie de blauw gearceerde venrvijzingen onderaan het hoofdstuk lnhoud van het
magazne

ln de keuze om thema's, onderwerpen op te nemen is steeds een afweging gemaakt
rondom de volgende vragen:
- ls het vraagstuk of thema bij uitstek Noordelijk?
- ls het maatschappelijk en/of strategisch urgent?
- Vraagt het om een Noordelijke aanpak (boven de schaal van 1 of 2 provincies)?

*

U itnodiging voor inspiratie

Door zijn opzet en de nieuwe, uitdagende invulling van de rol van de overheid moet
het magazine vooral gelezen worden als een uitnodiging richtíng de maatschappij. Het
is dus geen meerjarig uitvoeringsprogramma en/of een lijst met projecten dat kan die-
nen als onderhandeldocument voor Den Haag en Brussel. Het document bevat wel
belangrijke informatie, aanknopingspunten om straks te gaan vertalen in programma's

en projecten, die op hun beurt weer een beroep gaan doen op bestaande/nieuwe
geldstromen vanuit de EU, het Rijk en het Noorden zelf.
Een belangrijke meeruvaarde van de gekozen insteek in het magazine is ook dat het
Noorden hiermee op een inspirerende wijze en op eigen kracht vraagstukken gaat
aanpakken en daarmee een voorbeeld wordt van de nieuwe overheid. Dit moet ook in
Den Haag en Brussel partijen zeker gaan inspireren om onderdeel uit te willen maken
van deze andere aanpak en daarvoor ook middelen over te hebben.
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3. Vervolg proces

Samen verder

Met de opstelling van het magazine staat het proces nog maar aan het begin van een
werkwijze waarin de maatschappij wordt uitgenodigd met initiatieven te komen. lnitia-
tieven die bijdragen aan het oplossen van de in Noorderzine/Noordervisie2040 be-
handelde urgente vraagstukken en transities. Diverse partijen hebben al uitgesproken
van deze uitnodiging gebruik te zullen maken. Wij denken daarbij aan de SER Noord-
Nederland die een rol wil spelen om te komen tot een human capital agenda, onder-
wijsinstellingen, maar ook aan de partijen die de Agro Agenda uitwerken. Voor meer-
dere reacties verwijzen wij u naar het magazrne.

*

Slim opereren

Deze positieve opstelling bij partijen willen we zeker vasthouden. Wij zullen dan ook
na de behandeling in de drie provinciale staten in september 2013 gerichte acties
gaan uitzetten om de aanwezige "energie" niet weg te laten vloeien. We gaan hiervoor
geen nieuwe organisatie opzetten, maar de uitvoering in handen leggen bij organisa-
ties en partijen die al werken aan dan wel een rol kunnen gaan vervullen in de opera-
tionalisering van onderwerpen/thema's uit de Strategische Agenda 2013-2020.
Dicht "bij huis" willen we dit gaan regelen door verbanden te gaan leggen met de uit-
voering van de nieuwe EU-programma's (RIS/OP EFRO, POP3/Leader) waarbij in-
houdelijk gezien dezelfde onderwerpen/thema's terugkomen.
Een ander proces waar de drie noordelijke provincies nauw bij betrokken zijn en voor
de inhoud gebruik zal worden gemaakt van Noorderzine/Noordervisie2040 is de op-
stelling van de noordelijke Gebiedsagenda 2.0. Dit laatste gebeurt in overleg met het
Rijk en komt voort uit het MIRT-overleg.

Evaluatie

De inzet om met het magazine de "maatschappij" in het Noorden uit te dagen urgente,
complexe vraagstukken te gaan oppakken zullen we in de komende jaren nauw gaan
volgen en waar nodig bijsturen. Voor alle betrokkenen - dus ook voor ons en onze
organisatie - zit daarin ook een leerproces dat we in de eerste helft van 2015 evalue-
ren. ln de tweede helft van 2015 zal op basis van deze evaluatie een tweede editie
van dit magazine worden uitgebracht. Vorm en inhoud daarvan zijn natuurlijk nog
open, maar de intentie moet daarin dezelfde blijven, "niet langer zorgen voor, maar
zorgen dat"!

4. Besluit

U treft in het magazine, zoals eerder is aangegeven, een "blauw" gedeelte aan (de
hoofdstukken met de blauw gearceerde randen) dat is opgesteld onder verantwoorde-
lijkheid van de drie noordelijke GS-en. ln deze hoofdstukken maken we aan het
"maatschappelijk veld" duidelijk wat de inzet van de provincies is als het gaat om hun
rol en inspanningen in de aanpak van de in het magazine behandelde urgente maat-
schappelijke en strategische thema's.
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Om dit te bekrachtigen vragen we u in te stemmen met de "blauwe" hoofdstukken (de

Noordervisie2040) en daarmee een start van een (veranderings)proces te markeren in
een noordelijk aanpak van urgente maatschappelijke en strategische vraagstukken in

Noord-Nederland.

Dit besluit wordt in september 2013 ook voorgelegd aan de staten van Fryslan en

Groningen

Het voorstel is Noorderzine/Noorelervisie2040 te agenderen voor de vergadering van
de Commissie Omgevingsbeleid úan 4 september 2013 en de statenvergadering van
25 september 2013.
Voorafgaande aan deze vergadering ontvangt u nog een statenstuk met een voorstel
voor het formeel te nemen besluit over Noorderzine/Noordervisie2O40.

Tot slot

Op 25 juni 2013 organiseren wij in samenwerking met het SNN een informerende
bijeenkomst over Noorderzine/Noordervisie2040 en de nieuwe EU-programma's voor
de periode 2014-2020 (RIS/OP EFRO, POP3 en lnterreg). Voor deze bijeenkomst
heeft u al een uitnodiging en programma ontvangen.

Hoogachtend

ged uteerde staten van Drenthe,

secretaris

tk/col


